Zaawansowany system płatności przy stole
dla restauracji i usług publicznych
System AMoneySPLIT opracowano z myślą
o usprawnieniu płatności za rachunek
w restauracji oraz w placówkach usług
publicznych.
Dzięki AMoneySPLIT klienci mogą dokonywać
płatności nie wstając od stołu, korzystając
z wygodnego terminala z ekranem
dotykowym.
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Mogą także zdecydować czy zapłacić za
całość rachunku, czy podzielić należność na
poszczególne osoby, zgodnie z faktyczną
konsumpcją.

Z AMONEYSPLIT MOŻNA:
Ułatwić i przyspieszyć płatności, tak dla klienta, jak i
dla osoby obsługującejr.
Wyraźnie skrócić czas oczekiwania w kolejce do kasy.
Dokonywać płatności przy kilku stołach równocześnie.
Ograniczyć korzystanie z gotówki, a tym samym
oddzielne płatności.

ARGENTEA POSIADA CERTYFIKAT

UNI EN ISO 9001:2009 (spólka DNV)
Coban 405010 Microcircuito - Protokół CB2

JAK DZIAŁA AMoneySPLIT
1. W momencie płatności kelner, na prośbę klienta,
przygotowuje rachunek przy kasie i aktywuje
tryb “AMoneySPLIT”.
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2. Informacje o rachunku zostają przesłane
automatycznie do terminala POS z ekrane
dotykowym, dostarczanego klientowi do stołu.
3. Klient otrzymuje terminal POS i decyduje o
trybie płatności, wybierając jedną z dostępnych
opcji:
ALL: tryb „ja płacę“
Cały rachunek zostaje opłacony jednorazowo;
SPLIT: tryb „po równo“
Klient podaje liczbę osób spożywających posiłek
i rachunek zostaje podzielony równo na te
osoby;
SELECT: tryb “każdy za siebie”
Każda z osób spożywających posiłek płaci
osobno za to, co zamówiła, wybierając pozycje z
listy wyświetlanej na ekranie.
Operację można przeprowadzić samodzielnie
albo zgodnie z instrukcjami udzielanymi przez
kelnera.
4. Po zakończeniu każdej operacji płatności
terminal POS drukuje paragon odpowiadający
sumie poniesionych wydatków.

Razem: 41.00 €

1. ALL
2. SPLIT
3. SELECT

AMONEYSPLIT TWORZĄ
NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:
Terminal POS CB2 Contactless (Bluetooth, WiFi lub GPRS) z
szerokim ekranem dotykowym.
Specjalnie opracowane oprogramowanie, zrealizowane
przez Argentea, zintegrowane z modułem CB2 w
POS i wyposażone w interfejs do komunikowania się z
rejestratorem w kasie w lokalu.
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